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ABSTRAK 

 

Rusmawardah 190211030062; Technological Leadership Kepala Sekolah Milenial 

Pada Sekolah Dasar dan Madrasah Diniyah Unggul Di Kota 

Banjarmasin di bawah bimbingan I: Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, 

M.Ag dan II Dr. Ahmad Salabi, M.Pd, pada Program Studi 

Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana UIN Antasari 

Banjarmasin, (2021). 

Kata Kunci: Technological Leadership, Kepala Sekolah Milenial, Unggul.  

Indonesia memasuki revousi industri 4.0 yaitu teknologi yang akhirnya 

mempengaruhi bidang pendidikan, teknologi yang disesuaikan dan dirancan untuk 

memberikan konstribusi bagi pengajaraan yang efektif. Teknologi dapat memudahkan 

untuk menemukan konten atau sumber belajar untuk semua bidang dengan mudah 

diakses, agara pendidikan tidak tertinggal dengan adanya perkembangan zaman 

diperlukannya pemimpin yang paham akan teknologi, oleh karena  itu untuk 

perubahan besar terhadap pendidikan maka gaya kepemimpinan model lama tidak 

cocok lagi karena itu maka perlunya pemimpin yang menyesuaikan dengan 

perkembangan zaman. Dengan generasi muda yang tumbuh begitu pesat, maka gaya 

kepemimpinan yang muncul pun harus menyesuaikan ritme dan polanya. Generasi 

milenial yang saat ini mempengaruhi banyak hal terutama pendidikan dan Milenial 

adalah generasi yang dibesarkan dengan teknologi, bahwa dalam bidang pendidikan 

diharapkan bisa dipimpin dengan gaya kepemimpinan milenial. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif, objek penelitian ini adalah kepala sekolah 

milenial yang sekolahnya bersatatus unggul atau terakretditasi A, lokasi  penelitian 

ini di sekolah SDIT Nurul Fikri Banjarmasin, MDIM 1 Kindaung Banjarmasin dan 

MIS Muhammadiyah 3 Al-Furqan dengan menggunakan beberapa teknik untuk 

mengumpulkan data diantaranya: observasi, wawancara  dan dokumentasi dengan 

menggunakan data yang diperoleh dari kepala sekolah, guru-guru dan staf.  

Penelitian ini menggunakan hasil temuan yang menunjukkan bahwa 

Technological Leadership kepala sekolah milenial di sekolah dan madrasah unggul di 

kota Banjarmasin yang  terakreditasi A, visi teknologi sekolah ada, perencanaan 

program penerapan teknologi di sekolah terlaksana terlihat dari beberapa teknologi 

yang dipakai serta beberapa teknologi yang dipakai untuk membantu pembelajaran, 

dan pengelolaan teknologi disekolah itu tanggung jawab sarana dan prasarana, 

pengembangan dan pelatihan staff juga dilakukan terlihat dari beberapa pelatihan 

yang telah dilakukan oleh para guru maupun staf, dukungan teknologi dan 

infrastruktur telah memenuhi kebutuhan akan teknologi dan teknologi yang dipakai 

semua sangat membantu, evaluasi dan penelitian teknologi telah terlaksana dimana 

dengan adanya teknologi efektif untuk melakukan penilaian terhadap penilain para 

guru dan staf, keterampilan interpersonal dan komunikasi dilakukan dengan baik 

salah satunya memberikan motivasi kepada para guru maupun staf dan 
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berkomunikasi dengan baik terhadap warga sekolah misalnya kepala sekolah mencari 

solusi untuk permasalahan guru dan ketika rapat melakukannya musyawarah. Dengan 

kepala sekolah milenial yang berusia 37 tahun dan 38 tahun. 

Kemudian kepala sekolah milenial yang berusia 36 tahun sekolah memiliki 

visi teknologi disekolah, serta teknologi terencana dan terkelola dengan baik salah 

satunya mereka memiliki konten belajar sendiri yang dibuat oleh para guru, 

pengembangan dan pelatihan staf telah dilaksanakan baik guru dan staf yaitu saat 

pelatihan mengedit video dengan berbagai macam media, dukungan teknologi dan 

infrastruktur sangat mendukung terlihat dari teknologi tepat guna, evaluasi dan 

penelitian teknologi efektif di gunakan untuk penilaian kinerja guru dan staf dan jika 

ada teknologi yang efektif maka akan dicari solusinya degan lebih tepat, keterampilan 

interpersonal dan komunikasi kepala sekolah memahami apa yang di butuhkan oleh 

sekolah, memberikan motivasi kepada warga sekolah baik secara langsung atau tidak 

disebutkan ketika ada orang tua atau siswa yang mempunyia masalah ketika belajar 

maka kepala sekolah dengan sigap mencari solusinya dan setiap permaslahan kepala 

sekolah harus mengetahuinya, ketika rapat kepala sekolah melakukan musyawarah 

untuk mecari solusi terhadap permasalahan, bukan mementingkan pendapat sendiri.  
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA 

Transliterasi yang dipakai dalam pedoman penulisan tesis ini adalah 

perdoman Transliterasi Arab-Indonesia berdasarkan Surat Keputusan bersama 

Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 

22 Januari 1988. 

 A  :     ا .1

 B  :   ب .2

 T  :   ت .3

 Ts  :  ث  .4

 J  :  ج  .5

 H  :  ح  .6

 Kh  :  خ .7

 D  :   د .8

 Dz  :   ذ .9

 R  :   ر .10

 Z  :   ز .11

 S  :  س .12

 Sy  :  ش .13

 Sh  : ص .14

 Dh  :  ض .15

 Th  :    ط .16

 Zh  :    ظ .17

 -p]  :   ’ع .18

 F  :   ف .19

 Q   :   ق .20

 K   :   ك .21

 L   :   ل .22

 M  :   م .23

 N  :  ن .24

 W  :  و .25

 H  :   ه .26

 ’  :  ء .27

 : ي .28
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Mad dan Diftong: 

1. Fatẖaẖ panjang  :  Â/â  4.  أو  :  Aw 

2. Kasrah panjang  :  Î/î  5.  أي  :  Ay 

3. Dhammah panjang  :  Ȗ/û 

Catatan: 

1. Konsonan yang bersyaddah ditulis dengan rangkap. Misalnya; ناّرب ditulis 

rabbanâ. 

2. Vokal panjang (mad); 

Fathah (baris di atas) ditulis â, kasrah (baris di bawah) ditulis î, serta 

dammah (baris di depan) ditulis dengan û. Misalnya; القارعة ditulis al-qâri’ah, 

 .ditulis al-muflihûn المفلحون ,ditulis al-masâkin المساكن

3. Kata sandang alif + lam (ال) 

Bila diikuti oleh huruf qamariyah ditulis al, misalnya; الكافرون ditulis alkâfirûn. 

Sedangkan, bila diikuti oleh huruf syamsiyah, huruf lam diganti 

dengan huruf yang mengikutinya, misalnya; الرجال ditulis ar-rijâl. 

4. Ta’ marbûthah (ة) 

Bila terletak di akhir kalimat, ditulis h, misalnya; البقرة ditulis albaqarah. Bila di tengah 

kalimat ditulis t, misalnya; زكاة المال ditulis zakât almâl, atau سورة النساء ditulis sûrat al-

nisâ’. 

5. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya. Misalnya; وهو خير 

 .ditulis wa huwa khair ar-Râziqîn الرازقين
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